ที่ 03/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่ อง แจ้งมติ คณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการจ่ ายเงิ นปั น ผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ ยนชื่ อบริ ษ ัท การเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์ หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
(แก้ไข)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
1. ให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิ บห้าสตางค์) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาเสนอขอ
อนุ มตั ิจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จึงยังคงต้องจ่าย
สาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) ในการนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 21
พฤษภาคม 2561
2. แต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนตาแหน่งกรรมการที่ วา่ งลงของนายพัฒนา สุ
คนธรักษ์ ที่ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ เนื่องจากไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
โดยให้นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องนายพัฒนา สุ คนธรักษ์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประจาปี 2561 กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่น ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
ตาแหน่ งทีอ่ อกตามวาระ
ตาแหน่ งทีจ่ ะกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
(1) ดร. วิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
(2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
กรรมการ
(3) นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล
กรรมการ
กรรมการ

4.

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม
สิทธิประโยชน์ อื่น
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั้ง)
(บาท/เดือน)
2561
2560
2561
2560
2561
2560
คณะกรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
20,000
20,000
ไม่มี
ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
10,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000
20,000
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ 25

5.

6.

• ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3,346,000 บาท
ให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคนหนึ่ งตามรายชื่ อข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2561 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2561 เป็ นจานวน 1,300,000 บาท
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.1 การเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษ ัท ฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จาก “บริ ษ ัท เชอร์ วูด้ เคมิ คอล จากัด (มหาชน)”
(“Sherwood Chemicals Public Company Limited”) เป็ น “บริ ษ ัท เชอร์ วูด้ คอร์ ป อเรชั่ น (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน)” (“Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited”) โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SWC”
เช่นเดิม และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริ ษทั ฯ
6.2 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
ข้อ (28) ทาการซื้ อ ขาย ผลิต สั่งเข้ามาจาหน่ ายในประเทศและส่ งออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ ซึ่งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทุกชนิด อาทิเช่น
ก. เครื่ องอุปโภคทุกชนิ ด สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้ากึ่ งสาเร็ จรู ป น้ าหอม สบู่ ยาสี ฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก น้ ายาซักแห้ง และ
สิ่ งซักล้างต่าง ของใช้เกี่ยวกับเด็ก ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปของเด็กและผูใ้ หญ่และผ้าอนามัยทุกชนิ ด ผ้ากอซ สาลี ตลอดจน
เวชภัณฑ์ทุกชนิด
ข. เครื่ องบริ โภคทั้งปวง อาทิเช่น นม ลูกอม ลูกกวาด ไอศกรี ม ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ช๊อกโกแลต ขนมปัง คุกกี้ เค้ก และ
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดที่ คล้ายกันทุกชนิ ดทุกลักษณะ รวมทั้งหี บห่ อและบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้าต่าง
ค. เครื่ องดื่มทุกชนิ ด ทุกประเภท น้ าหวานบรรจุขวด ไซรัป น้ าอัดลม ชา ชานม ชาเขียว เครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ประเภท
และชนิ ดต่าง รวมทั้งวัตถุที่ใช้ในการผลิตเครื่ องดื่มดังกล่าวนี้

ง. ยา ยารักษาโรค สมุนไพร เวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ทุกชนิ ด รวมทั้ง เครื่ องสาอางทุกชนิ ด เครื่ องประทินผิว อุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใช้เสริ มความงาม ผลิ ตภัณฑ์เพื่อการดู แลรักษาส่ วนตัว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มประเภท บารุ งร่ างกาย ผิวพรรณ
และอื่น
จ. โรงงานผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต นมถัว่ เหลือง นมเปรี้ ยว เนย เนยแข็ง
ข้อ (29) เป็ นเจ้าของ ดาเนิ นการ เช่า ให้เช่า และจัดการโรงงานสาหรับผลิต ตลอดจนรับจ้างผลิต เพื่อผลิตสิ นค้าทุกชนิ ด
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั นอกนั้นให้ติดต่อซื้ อขายและดาเนินการทุกประการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ตอ้ งการในการผลิตสิ นค้า
ดังกล่าวและแปลงและปรุ งแต่งวัตถุดิบนั้นให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง อันเป็ นผลสื บเนื่ องกับผลิตภัณฑ์น้ นั
ข้อ (30) การประกอบธุรกิจขายสิ นค้าตามวัตถุประสงค์ท้ งั หมดของบริ ษทั ผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต
ทุกประเภท
ข้อ (31) จัดตั้งตัวแทน นายหน้า รวมทั้งการตั้งสาขาของบริ ษทั ขึ้นทัว่ โลก
ข้อ (32) เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรวมกิจการเข้ากับห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั จากัดอื่น หรื อบริ ษทั มหาชน รวมทั้งรับซื้ อหรื อเข้า
ดาเนิ นงานส่ วนหนึ่ งส่ วนใด หรื อทั้งหมดของกิ จการอื่น และเพื่อหาผลประโยชน์โดยซื้ อหุ ้นของห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั
จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นใดที่เห็นสมควร
ข้อ (33) ติดต่อหน่ วยราชการ เทศบาล ท้องถิ่ น และเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ์ ใบอนุญาต สิ ทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สัมปทานหรื อสิ ทธิ พิเศษซึ่ งจาเป็ นในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุที่
ประสงค์ของบริ ษทั
ข้อ (34) ดาเนิ นกิจการเป็ นนักเคมี ผูข้ ายยา ผูท้ าเครื่ องหอม ผูท้ าน้ ามันและสี ผูส้ ั่งของเข้า ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ เครื่ องยา เครื่ อง
เคมีอุตสาหกรรม วัตถุและการเตรี ยมอื่น ตามสิ ทธิ ประดิ ษฐกรรมที่จดทะเบียน เครื่ องขัดเงา ยาฆ่าแมลง เครื่ องดับกลิ่ น
น้ ามันหล่อลื่น ขี้ผ้ งึ สิ่ งผสมน้ ามัน สี สี ผง น้ ามันซักเงา ผูท้ าและผูค้ า้ เครื่ องยาตารับพิเศษทุกชนิด
ข้อ (35) ดาเนิ นกิ จการของผูผ้ ลิตและผูค้ า้ หี บ กล่อง กระป๋ อง ขวด ภาชนะ และสิ่ งใช้บรรจุทุกชนิ ด รวมทั้งสิ่ งบรรจุกบั
ผลิตภัณฑ์แอโรโซล
ข้อ (36) ดาเนิ นกิ จการให้มีกระแสฟ้ า และน้ าประปา หรื อน้ าบาดาล ขึ้นในกิ จการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบ
กิจการน้ าประปา หรื อน้ าบาดาล หรื อขาย หรื อจาหน่ าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ งกระแสไฟฟ้า และน้ าประปา หรื อน้ าบาดาล ที่จดั ให้
มีข้ ึนหรื อ ที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้ อขายเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง สาหรับการไฟฟ้าและการประปา
ข้อ (37)ประกอบกิจการผลิตหรื อจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า และไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ เป็ นต้น

6.3 แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. และ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ฯ
6.4 ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 60. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ฯ และ ข้อ 36 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็ นดังนี้

ข้อ
ข้อบังคับปั จจุบนั
1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิ
คอล จากัด (มหาชน)
2. คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริ ษทั
เชอ ร์ วู ้ ด เคมิ ค อล จ ากั ด (ม ห าชน ) แล ะมี ชื่ อ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่ า Sherwood Chemicals Public
Company Limited
60. ตราประทับของบริ ษทั เป็ นดังนี้

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ บั ง คับ นี้ เรี ย กว่า ข้อ บั ง คับ ของบริ ษ ัท เชอร์ วูด้ คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริ ษทั เชอร์
วูด้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Sherwood Corporation (Thailand) Public
Company Limited
ตราประทับของบริ ษทั เป็ นดังนี้

36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เป็ น
การประชุ มสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ งที่
กล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อใด
ก็ได้สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รวมกัน นับ
จานวนหุ ้น ได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้น ที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุ ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่ งมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ท้ ัง หมด จะเข้า ชื่ อ กัน ท า
หนังสื อร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ใน
กรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ มี การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ งที่ ก ล่ าว
มาแล้ว ให้เรี ยกการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ ง
มีจานวนหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกัน ทาหนังสื อ
ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
ให้คณะกรรมการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายในสี่ สิบห้า (45)
วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับ
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือ
ว่าเป็ นการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ ม

โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้
ในข้อ 39 ผูถ้ ื อ หุ ้ น ตามวรรคสองต้อ งร่ วมกัน รั บ ผิ ด ชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริ ษทั
7.

กาหนดให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊ น
เซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดให้วนั ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็ นวันให้
สิ ทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ จะจัด ส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้งเอกสารที่ จาเป็ นต่ าง ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ในลาดับ ต่ อ ไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะเริ่ มเผยแพร่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 เป็ น
ต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีวาระการประชุมคือ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

